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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đào tạo học phần Kiến tập nhận thức ngành
Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng học kỳ 3 năm học 2016 – 2017
Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian tổ chức đào tạo học phần Kiến tập
nhận thức cho sinh viên thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng học kỳ 3
năm học 2016-2017 như sau:
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng: Sinh viên đại học khóa 19, cao đẳng khóa 14
ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng tại Cơ sở chính Trường Đại học Bình
Dương.
2. Mã môn: SKI0085 (5 tín chỉ).
3. Thời gian tổ chức: từ ngày 03/07/2017 đến hết ngày 14/07/2017. Trong đó:
- Tuần đầu tiên (03/07/2017-07/07/2017) sinh viên sẽ kiến tập nhận thức tại doanh
nghiệp (có xe đưa đón).
- Tuần thứ hai (10/07/2017-14/07/2017) sinh viên kiến tập nhận thức tại các công
trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
4. Thời gian nộp học phí: từ ngày thông báo đến hết ngày 15/06/2017.
5. Địa điểm nộp học phí: Sinh viên nộp học phí tại phòng Tài vụ Trường Đại học
Bình Dương (chỉ thu trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Sinh viên có thể
nộp học phí qua ngân hàng, sinh viên tham khảo thủ tục nộp học phí qua ngân hàng tại địa
chỉ: http://daotao.bdu.edu.vn/detail.php?id=2951.
6. Học phí môn học: 400.000 đồng/ tín chỉ.
Lưu ý:
- Nhà trường bố trí xe đưa sinh viên từ Trường đến doanh nghiệp vào thứ 2, và đón
về vào thứ 6.
- Trong thời gian sinh viên tham gia Kiến tập nhận thức sẽ có giảng viên đi cùng.
Sinh viên bắt buộc phải tham dự đầy đủ các buổi kiến tập tại doanh nghiệp và công trình.
Giảng viên sẽ trực tiếp điểm danh các buổi, nếu sinh viên vắng mặt quá số buổi sẽ bị cấm
thi.
- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ địa chỉ email thanhhung.thai@bdu.edu.vn để được
hỗ trợ.
Trân trọng./.
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